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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتاب الرضاع
 . مص الثدي: وهو يف اللغة ، بفتح الراء وكسرها : الرضاع 

 .أو حنُوه عن محل أو ُشر بُه ثاب  بنا  لدون احلولني  م ن   ص  هو م   : ويف اصطالح فقهاء احلنابلة
 .الكالم عليه  يأيتسو ، يف اصطالح فقهاء احلنابلة  ههذا تعريف

وأمهاتكم الالتي أرضعنكم   : قال تعالى ، لرضاعال الكتاب والسنه واإلمجاع على ثبوت قد دو 
 . وأخواتكم من الرضاعة 

متفق ( م من الوالدة ر ح  رم من الرضاع ما ي  ح  ي  )  : قال رسول اهلل : قالت  رضي اهلل عنها عائشة وعن
 .عليه 

يحرم من الرضاع ما يحرم من )  : رضي اهلل عنهما أن الرسول ويف الصحيحني من حديث ابن عباس 
 . (النسب 

 . وقد أمجع أهل العلم على ثبوت الرضاع يف اجلملة 
ُرُم ِمن  النَّس ِب  ] :قوله  ُرُم ِمن  الرَّض اِع م ا ي ح   [ي ح 
 . تاب السنة واإلمجاع أدلة الك منملا تقدم 
ُس ر ض ع اٍت  : ]قوله   [و الُمح رُِّم خ م 
 .ة الشافعياحلنابلة و هور يف مذهب شم مخس رضعات يف املاحملر  ف
ن مااناا ل أُ كاااف ميمااا )  :قالللت  رضللي اهلل عنهللا ت يف صللحيح مسلللم عللن عائشللةثبللودليللل كللل  مللا  

وهان ميماا يتلاى مان  مات متاومي النباي ثم نسخن بخمس معلو  نمحرِّ القرآف عشر رضعات معلومات يُ 
 .هذه اآليات وال يعلم أهنا منسوخة يتلو النسخ فبقي  ىأي أن بعض الناس مل يطلع عل (القرآف 

الناسلللوة واملنسلللوخة كالقلللا يتفقلللان يف النسلللخ اللفنلللي ، واآليلللة الثاميلللة الللل  فيهلللا التحلللر   ملللس  فاآليلللةعليللله و 
 . بعشر رضعات فقد مسخ لفنها وحكمهان التحر  أاألوىل ال  فيها وأما اآلية  ، رضعات مل ينسخ حكمها
ملن الللف فلان الرضلاع يثبلت  قليال   ص شيئا  تام م فلور  الرضاع يُ  دىل أن جمر إ: حناف واأل ةوكهب املالكي

 .حتديد بعدد معني من الرضعات من غري 
آليلة مطلقله فبمدلرد الرضلاع فا كم وأمهاتكم الالتاي أرضاعنا  : تعالى  هقولاإلطالق يف بلواستدلوا  

 . يثبت احلكم
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: املرأ  فقاللت  أتتلهمه تزوج أم يي بنت إهاب فأار  و احلبن  ةيف حديث عقب واستدلوا بقول النيب  
 ، فقلال النيب صلي اهلل عليه وسلم كل فذكر له  إين أرضعت عقبة وال  تزوج ، فأتى النيب 

 .رواه البواري  . غريه حت زوجا  ففارقها عقبة فنك( كيف وقد قيل )  
 . قد أثبت النيب صلي اهلل عليه وسلم هذا احلكم مبدرد ثبوت الرضاعف

 مر  بينلت أن الرضلاع احملل دهتا وقلد قي ل السلنة نطلقلة وأبأهنلا مُ  :وأجاب أهل القول األول عن هلذه األدللة 
 .هو مخس رضعات 
 : وأدلتهم هي،  هو ثال  رضعات احملر ملرضاع أن ا: اهر وهو رواية عن اإلمام أمحد نوكهب أهل ال
 .  (تاف صَّ والم   ةصَّ م الم  رِّ ح  ال تُ )  :قال  مسلم من حديث عائشة أن النيب صحيح ما ثبت يف 

 . (اف ت  الج  م  والِ  ةُ الج  م  م الِ رِّ ح  ال تُ )  :رضي اهلل عنها من حديث أم الفضل قال و 
 .القول الثاين  رد هبا على أهلوهذه من األدلة ال  يُ 

 : قوله ؛ فان ما ككرمتوه مفهومإن : أن يقال بف - اهرنأهل ال -وأما اجلواب عن استدالهلم أي 
(  ال تحارِّم المالجاة والمالجتااف) ، وكلذل  فهومه أن اللثال  حتلرم م (ال تحرم المصة والمصتاف ) 

 .فان مفهمومه أن الثال  حتر م 
ُحللللر موأن الرضللللاع  رضللللي اهلل عنهلللائشلللة وهللللو حللللديث عا، ا منطلللوق ملكلللن عنللللد

هلللو مخللللس رضللللعات  امل
 . أصول الفقهعلم معلومات واملنطوق مقدم على املفهوم كما هو مقرر يف 

 . هو مخس رضعات معلومات  احملر ممن أن الرضاع :  ةما كهب إليه احلنابلة والشافعي الصحيح إكن
 : اختلف أهل العلم فيما يسمى ر ض عة   : مسألة

للسللب ر  حتغللري اختيللاره فاهنللا بباختيللاره أو  هكللفت الثللدي  ص  إملله إكا م لل : مشااهور مااي الماا هبمال فلللو أملله ،  عةض 
 .سب رضعة أخر  حتكل  فاهنا حنو  س أو لعطاس وف  نل  تل  ل   هالثدي اآلخر ، أو قطع إىلامتص الثدي مث امتقل 

إلمام أمحد واختاره ابن القيم والشليخ ذهب الشافعية وهو وجه يف مذهب اميف املسألة وهو  والقول الثاني
 . ههي الرضعة الكاملة ال  يتك معها مص الثدي باختيار  احملر مةأن الرضعة : سعدي ال نعبد الرمح

أن يتكه لتنفس أو حنو كل  فان جمموع كل  يسمى  وآخر أ إىلغري اختياره كأن ينتقل من ثدي بوأما إكا تركه 
 . رضعة واحد  
 . التنفس أو العطاس ال يعترب رضعة ثامية بل كالقا رضعة واحد   عدثدي بال إىلرجوعه ف
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أكللل أكلتللني أو ثالثللا إكا كللان  يعللد قللد فلان الرجللل ال، وهللو الللذي يللدل عليلله العللرف  حوهاا ا هااو القااول الااراج
ال يف العلرف إ يعلد بلل ال، طعلام آخلر أو لشلرب ملاء أو عطلاس أو حنلو كلل   إىلمتقلال قطع أكله لتلنفس أو ال

 .واحد   ةأكل كال  آ
واحللد  فأكللل مث تللنفس مث أكللل ، أو أكللل مث شللرب مث  ةأال يأكللل يف اليللوم إال أكللل فلللحفلللو أن رجللال 
 .   واحد ةطعام آخر فامه ال ينث ألمه ال يعد يف كل  العرف إال أكل إىلأكل ، أو امتقل 

ل ي ِن ] : قوله   [ِمي ال ح و 
 . ني فالرضاع احملرم إمنا يكون يف احلول

   أف يتم الرضاعة  دوالوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أرا  : قوله تعاىلودليله 
وهلللذا هلللو ملللذهب  (ال رضااااع فال ماااي الحاااولين )  :طين أن النللليب صللللى اهلل عليللله وسللللم قلللال قومللللا روي اللللدار 

 .اجلمهور 
ام سلواء كلان كلل  ف ط ليكلون قبلل ال ملا احمللر مأن الرضاع : واختار شيخ اإلسالم وهو قول بعض السلف 

من والدته مث رضع فان هذا الرضاع ليس مبعترب عند شيخ اإلسالم  ةم بعد سنط  فلو أمه فُ ، يف احلولني أو بعدقا 
 .رضع بعد احلولني فان الرضاع معترب فما بعد احلولني  إىلطامه فولو أمه تأخر ، 

 . أو بعدقا ام سواء كان هذا يف احلولنيفطالعرب  بال: ن إك
 : ويدل عليه أدلة منها حوه ا هو القول الراج 

أي حيلث   (اعاة ج  مإنما الرضااعة مان الم  ، كن خوانُ فن نظرف م  ا)  :قال  ثبت يف الصحيحني أن النيب ما 
 .  همه وينبت حلمنكان اللف يسد جوعته وينشر ع

، ه ري غلصلحيح وصلححه التملذي و ناد باسلالتملذي  نثبلت يف سلنملا  - ةوهو أصرح دالل - ويدل عليه أيضا
فال ما متق األمعااء مي الثدي وكااف قبال الاماام  ةم من الرضاعحرِّ يُ ال )  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

 . (ل الامام قبوكاف )  :والشاهد قول ( 
يم مااات ف فبااراهف)  :قللال  يف صللحيح مسلللم أن النلليب كمللا جللاء أي يف زمللن الرضللاع   "يف الثللدي" :وقوللله 

 . (مي الجنة  مي الثدي مجعل اهلل له مرضعا  
 : ما استدل به أهل القول األول عواجلواب 
الغالللب ، فالغالللب يف الرضللاع أن يكللون يف  ىهللذا بنللاء  عللل   يرضااعن أوالدهاان حااولين كاااملين : أن قوللله 
 .احلولني 
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كما رجلح   مارضي اهلل عنه ابن عباس ىعل وقفهفالصواب  (الرضاع فال مي الحولين : ) وأما حديث 
 . دي ع وابنقطين كل  الدار 
 . ما اختاره شيخ اإلسالم مالصحيح

فللو رضلع ابلن عشلرين أو ثالثلني فلان الرضلاع ملرثر ،  ، أن رضاع الكبلري ملرثر إىل: وكهب أهل الناهر 
 . رضي اهلل عنها وهو قول أم املرمنني عائشة

له  فذكرت سألت النيب  ةحذيف أيببنت سهل زوج أن سهيلة :  صحيحةمسلم يف ه روا ما: ليله دو 
ويف  ملن كلل  شليئا   ةحذيفأيب قد بلغ مبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وأهنا تر  يف مفس  ةحذيف أيب وىلمأن ساملا  

 . (ي عليه مر حه تيرضعأ) :  فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم راوية أمه كو حلية
 . رضي اهلل عنها مطلقا مرثر وهو قول أم املرمنني عائشةن رضاع الكبري أفهذا يدل على : قالوا 

 مللا مللر واهلل : " أن يُللدخلن عللليهن أحللدا  بتللل  الرضللاعة وقلللن لعائشللة  أزواج النلليب  وأىب كللل  سللائرُ 
 .  " لسامل خاصة ها النيب خصة أر خصإال ر  هذا

مل هي عندهم خصوصية وهو جواب اجلمهور فقالوا هذا احلديث خاص بسا النيب مساء وما أجابته 
 . عني

 القول الراجح ووهعلني  أن اخلصوصية خصوصية وصف ال: واختار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم 
 ىبلغ مبللغ الرجلال واعتلاد عللفعندها  هفربت لو أن امرأ  أخذت لقيطا  ، فإك األصل عدم اخلصوصية ؛ يف املسالة 

خ يشللكمللا هللو اختيللار   ةسللن ينبللن عشللر ان كللان إن ترضللعه و أن يسللتغين عللنهم فلهللا أ هليللعالللدخول عليهللا وشللق 
 . حهو القول الراجو وتلميذه اإلسالم 

 [و السَُّعوُط، و ال و ُجوُر : ] قوله 
 . احلليب يف األمف ينقط أن: وط عُ الس  
 .حكم الرضاع بذل  ت ثبيفلطفل م اصب احلليب فلي فهو أن يُ : ور ج  والو  
ِ  كذل  لو جُ و   . اجلمهور دعناحلليب  ن  ب 

كللل مللا لللو ُحق للن يف الللدبر ، فأصللح قللوع العلمللاء وهللو مللذهب الشللافعية ووجلله عنللد احلنابلللة وكللذل  يف 
لل ؛ كللل  يثبللت بلله التحللر  بللني يصللل بلله مللا يصللل ت   أو  ة  نللق  حُ أو  رو ُجللوط أو و  عُ وكللل  ألن هللذا الفعللل مللن س 
 . وعدما   واحلكم يدور مع علته وجودا  ، بالرضاع من الفائد  

ي ت ِة ] : وله ق  [و ل ب ُن ال م 
 . وكل  ألمه رضاع  ةلشافعيل الفا  خكذل  لف امليتة يثبت به التحر  كما هو مذهب اجلمهور 
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ى م  س لألمله يُ ؛ فلان هلذا الرضلاع ملرثر  ةوهلي ميتل مسلةا، مث رضلع منهلا اخل ةيلحفلو أمه رضلع أربلع رضلعات وهلي 
 وها ا القاول هاو الاراجح ملن الفائلد  للطفلل ما يصل ملن للف احليلةوألمه يصل هبذا اللف من امليتة ،  ا  رضاع

 .وهو مذهب مجهور العلماء 
ٍد م اِسد ] : قوله  ه ٍة، أ و  ِبع ق  طُوء ِة ِبُشبا    [و الم و 
ن هلذا ملل وثلاب محلن يطلأ الرجلل املرأ  يننهلا زوجتله فينلتذ علن هلذا اللوطء أكل  ةطئت املرأ  بشبهفاكا وُ 

يكون أبا   هةشبب ئتكون أما  له ، والواط هةشبب طفل من هذا اللف ، فان هذه املوطوء   مل لف ، فاكا رضعاحل
مللن بنكللاح صللحيح   مللن لللف املوطللوء لوكللل  ألملله لللف يصللل منلله مللا يصلل؛ كللذل  املوطللوء  بعقللد فاسللد ،  لله 

 . فان الرضاع يتفرع عن النسب ، ت الرضاعهبذا النكاح فثبوألن النسب يثبت الفائد  
  [أ و  ب اِطٍل ] : ه ولق
عللدهتا فحملللت فثللاب عللن هللذا احلمللل لللف ، فرضللع منلله الطفللل يف عقللد باطللل كمللن مكللح امللرأ  باملوطوء  فلل

 .ألمه قد رضع من هذه املرأ  وهي كات لف ويصل من لبنها ما يصل من لف غريها؛ فاحلكم يثبت 
ِ زِنا  ُمح رٌِّم ] : وله ق   [أ و 
 .حكم الرضاع به بت ثهذا احلمل لف فكذل  ي عن اببامرأ  فحملت فث فلو زىن
وكلل  ألن الرضلاع  ؛ باطال  أبا له ملن الرضلاع ال الناكح مكاحا  و  يف املسالتني األخريتني ال يكون الزاين نلك

 . فرع عن النسب فكما أن النسب ال يثبت فكذل  الرضاع
ُسُه ال ب ِهيم ُة ] : قوله    [و ع ك 

 .  يثبت به التحر  باتفاق أهل العلمال يمةاتفاقا فلف البه
طُوء ٍة ] : قوله  ل ى، و ال  م و  ُر ُحبا    [و غ يا 

 -لكللن فيهلا لللف ، أو رضلع ملن امللرأ  موطلوء  وهللي غلري حبللى لكللن فيهلا لللف وطلأ تمل  بكلر إكا رضلع ملن امللرأ 
لليس : قلالوا  الما هب ها ا هاو المشاهور مايفامه ال يثبت به التحر   - ن محلعإكن فيها لف لكنه مل يثبت 

ألن الللف ملا أمشلز العنلم وأمبلت اللحلم وهلذا لليس  بل هو رطوبلة متوللد  فلال يكلون قلد املتص لبنلا حقيقة بلف 
 . عنما   زنش  وال يُ  بت حلما  نبل امتص رطوبة متولد  فال يكذل  

قولااه  دخل يففيلل ألملله رضللاع: قللالوا  يثبللت بلله التحللر أملله : وهللو راويللة عللن اإلمللام أمحللد ، وكهللب اجلمهللور 
 .  وأمهاتكم الالتي أرضعنكم : تعالى 
يف هللذه  هااو الااراجحوإن كللان مللن حيللث الننللر مللا كهللب إليلله احلنابلللة ، أهللل اخلللرب   إىللة أع هللذه املسللجللر وم

 . أو ينبت حلما   عنما   زائد  فينشففال يتبني أن اللف الذي يكون يف املرأ  غري احلامل فيه  ، املسالة



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( رضاعكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4134

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

7 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

لللف يف لللف الللذي يكللون يف غللري احلامللل فيلله النفللع الللذي يكللون لأصللحاب اخلللرب  مللن األطبللاء أن ا لكللن إن قللرر
مال ي يترجح  ما  عدألن احلكم يدور مع علته وجودا و  ؛ له مفس احلكم أي يكون مرثرا للتحر  احلامل فيكون

 . اآلف هو ما ذهب فليه الحنابلة 
ر ِميَِّة م م ت ى أ ر ض ع ِت ام ر أ ٌة ِطا  ] : وله ق ِة، و ال م ح   [ال  ص ار  و ل د ه ا ِمي النِّك اِح، و النَّظ ِر، و ال خ ل و 
 : قاال تعاالى الشروط املتقدمة صار ولدها يف النكاح أي يف حتر  النكاح ب أرضعت امرأ  طفال   ىتفم

 .  ةوأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع
ن حتر  النكاح بسبب مباح ويدل عليله عألهنا فرع  ؛لو  واحملرمية ننر واخلويعترب ولدها أيضا يف إباحة ال

احلدلاب  بعلد يس جاء يستأكن عليهاعالق يبأخا أ حأن أفل:  رضي اهلل عنها عن عائشة الصحيحنيما ثبت يف 
 فنااه: ) وقااال كن للله علللي آأخربتلله بالللذي صللنعته فللأمرين أن  ا جللاء رسللول مللكن للله فلآن أفأبيللت : قالللت 
 . لو  وحنوها من الننر إباحة اخل ىفهذا يدل عل (عمك 

 .والننر واحملرمية  لو خلاإكن يرم النكاح ويباح له 
أو  يللةأو وال،  ةأو مفقلل، تتللب عللى النسللب مللن إر  تحكللام اللل  وال يتتلب علللى الرضللاع شلليء ملن األ

 .  ةوت احملرميبث اخللو  وكل  بل ال يتتب عليه إال النكاح وما يتفرع عنه من جواز الننر و  حنو
ٍء ] : قوله  ٍل، أ و  و ط    [و و ل د  م ن  ُنِسب  ل با نُاه ا ِفل ي ِه ِبح م 

 .سب لبنها إليه ن مُ م   دول أي وصار املرتضعُ 
 تينالللت يللا رسللول اهلل إمنللا أرضللعقا هنللأ: املتقللدم  رضللي اهلل عنهللا مسلللم مللن حللديث عائشللة صللحيح ويف

فنااه عمااك مل اايل  ) ويف لفلل   ( نااكيترباات يم)  : قللال النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللماملللرأ  ومل يرضللعين الرجللل ف
 . له األبو  من الرضاع اللف للرجل وعليه فثبتوبني أن كل   فقد أمكر عليها النيب ، ( عليك

أرضللعت األخللر  الطفللل ثالثللا فمدمللوع  و، للله امرأتللان فأرضللعت إحللداقا الطفللل رضللعتني  إكا كللان: مساااألة 
رضلع هلذا الطفلل تثبت ألن كل واحد  منهملا مل تهنا ال أشكال يف أن األمومة ال فهما مخس رضعات ، إرضاع

 ثبت األبو  من الرضاع أم ال ؟ تمخس رضعات معلومات ، لكن هل 
 : ة واحلنابلةيف مذهب الشافعي نن ألهل العلم قا وجهاالقو 

 . يُثب ت األمومة  فلم يُثبت األبو  ألمه رضاع مل: أن األبو  ال تثبت ، قالوا : القول األول 
،  هوكللل  ألن الطفلل قلد رضلع ملن لبنلل؛  وهاو القااول الاراجح وهاو الما هب، أن األبلو  تثبلت : القلول الثلاين 

 . مخس رضعات معلومات ه له وقد ثبت أن هذا الطفل رضع من لبنفل املرأتنيفاللف الذي يف 
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 ا  أبوتلله فرعلل بللل األبللو  أصللل منفللرد فللليس ثبللوتُ ،  القللول األول اهرظللن األمومللة كمللا هللو علل وليسللت األبللو  فرعللا  
 . وهو ما يسمى بلف الفحل هرضع من لبن قدلثبوت أمومة املرأ  وإمنا لكون هذا الطفل 

تضللع كللل واحللد  مللنهن الطفللل رضللعه واحللد   ف للله مخللس بنللات مللثال   ، كللأن يكللون هناتللبأملا لللو كللان الرضللاع مللن 
 هل يثبت لألب اجلدود  من الرضاع أم ال ؟ لكن . تقدم فان األمومة ال تثبت كما 

 .ع متفرعة عن ثبوت األمومة لبناتهله من الرضا    وثبوت اجلدود ، لف ليس لهلوكل  ألن ا؛ ثبت ال تهنا 
 : مساألة 
لللو أن امللرأ  أرضللعت طفللال  رضللعتني مللن لللف زوجهللا مث طلقهللا مث تزوجللت آخللر ، س املسللالة املتقدمللة عكللوهللي 
مل  ليهملاثبلت وكلل  ألن اللزوجني كتا األبلو  ال نله، ف  الزوج اآلخلرفرضعت هذا الطفل ثال  رضعات من لفأ

 .مخس رضعات معلومات  هنبيرتضع هذا الطفل من ل
 . وأما الزوجان فليس أحدقا أبا  له  ؛ له وأما املرأ  فقد رضع منها مخس رضعات فتكون املرضعة أما  

تزوجها آخر ، فرضع الطفل من لبنهلا بعللد اللزواج اجلديلد فهلل يكلون فها لف فيو  تهامرأإكا طلق الرجل : مساالة 
 ابنا من الرضاع لألول أو للثاين ؟ 

 : فللمسالة أربعة أحوال تفصيل ، لة أيف هذا املس
 .أال يزيلد اللف ، وال تللد املرأ   ، محلت أو مل حتمل ، أو يزيد وال حتمل: األوىل  ةاحلال

رجللال طلللق امرأتلله وفيهللا لللف فتزوجللت آخللر ومل يللزد اللللف علللى مللا هللو عليلله بسللبب النكللاح اجلديللد سللواء فلللو أن 
محلللت أم مل حتمللل مللا مل تلللد منلله ، أو زاد اللللف بعللد الللزواج الثللاين لكنهللا مل حتمللل فهنللا يكللون ابنللا مللن الرضللاع 

 . علماءلألول ألن اللف على ما هو عليه ومل يتحدد ما ينقله وهذا باتفاق ال
 .  أن يزيد اللف بسبب احلمل من الثاين فهنا يكون ابنا هلما مجيعا ألن اللف مشتك:  ةالثامي ةاحلال
أن تلللد مللن الثللاين ، ويللأيت اللللف بعللد الللوالد  و يللزداد فهنللا قللد اتفللق العلمللاء عللللى أن اللللف يكللون : الثالثللة  ةاحلاللل

 . للثاين ، وأن الوالد  فاصلة
 . ملذهب أمه هلما و القول الثاين يف املذهب و حكاه ابن املنذر إمجاعا  أمه للثاينفان مل يزدد فا

أال تلد ملن الثلاين ، لكنهلا قلد محللت منله ، والللف قلد امقطلع قبلل احلملل ، مث مشلأ بعلد احلملل ، : الرابعة  ةاحلال
والف ألهال قلة أمهنا مي المسنشأ لف جديلد فمبعىن تزوجت الثاين فامقطع اللف من األول مث محلت من الثاين 

 : العلم هما وجهاف الم هب 
 . أمه يكون هلما معا  ، وأن احلمل يكون قد أعاد اللف وهو املشهور يف املذهب: القول األول 
 . أمه يكون للثاين منهما دون األول: القول الثاين 
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،   عللن األول مللهوصللوبه صللاحب اإلمصللاف وكللل  ألن امقطاعلله ظللاهر يف زوال حكوهاا ا هااو الااراجح 
 .كما أن مشوءه بسبب احلمل ظاهر يف أمه للثاين 

  [و م ح ارُِمُه م ح ارِم ُه ] : قوله 
بللا ه وأمهاتلله ، آاملرتضللع ، فللاألب مللن الرضللاع للله رللارم وهللم  أي وصللار رللارُم األب مللن الرضللاع رللارم  

، وإخوته وأخواته ، فهرالء كلهم يكومون وأجداده وجداته ، وأعمامه وعماته ، وأخواله وخاالته ، وأبنا ه وبناته 
 . رارم للمرتضع 

فللاكا كللان األب مللن الرضللاع للله بنللت فاهنللا تكللون أختللا  هلللذا املرتضللع ، وإكا كللان هلللذا األب مللن الرضللاع أ   فاملله 
 .  يكون عما  للمرتضع وهكذا سواء  كان بالنسب أو بالرضاع

 [و م حارُِمها م ح ارِم ُه ] : قوله 
 .للمرتضع  ملرضعة رارمُ ا فمحارمُ 

 .ه ، وأختها تكون خالته ، وأخوها يكون خاله ، وابنها يكون أخاه وهكذا فأم املرضعة تكون جدت  
 [ُدوف  أ با و ي ِه، و ُأُصوِلِهم ا، و مُاُروِعِهم ا ] : قوله 

يتلأثرون بلالتحر   فال يتأثر بالتحر  إال املرتضع وفروعه ، أما أبواه وأصوهلما وفروعهما وهم احلواشي فلال
فال يتأثر بالتحر  إال املرتضع ، وفروعه أي أبنا ه وبناته ، فلابن املرتضلع تكلون املرضلعة جلد   لله ملن الرضلاع ، ، 

 . و يكون صاحب اللف جدا  له من الرضاع
بامجللاع  وهلذا ،وأملا إخلوان املرتضلع وأخواتله ، وأعمامله وعماتله ، وآبلا ه وأمهاتلله ، فلال دخلل هللم هبلذا الرضلاع 

 .العلماء 
 [ما تُب اُح الُمر ِضع ُة أل ِبي الُمر ت ِضِع ]  : قوله

 . ت ابنه عفأبو املرتضع هو من األصول ، فيدوز له أن يتزوج املرضعة ال  أرض
 [و أ ِخيِه ِمن  النَّس ِب ] : قوله 

عمتهلا ، وكلل  ألن  تهلا ، أو خالتهلا ، أونفيدوز أل  املرتضع من النسب ، أن يتلزوج أم املرتضلع ، واب
 . التحر  مل يتعلق به

ُتُه ِمن  النَّس ِب أل بِيِه و أ ِخيِه من الرضاع ] : قوله   [و أُمُُّه و ُأخ 
ه ملن النسلب ه ملن النسلب ، وزلوز أن يتلزوج أخلوه ملن الرضلاع أخت لبوه من الرضاع أم  أن يتزوج أفيدوز 

 . وهكذا ، فما ككره املرلف هنا من باب التمثيل
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 :لة أامس
  هل يرم من الرضاع ما يرم من املصاهر  أم ال ؟ 

  ؟ مبعىن هل حترم علي  أم  زوج  من الرضاع ، أي ل  زوجة وهلا أم من الرضاع فهل حترم علي 
 ؟ رم علي  زوجة أبي  من الرضاع ، أي ل  أب من الرضاع وله زوجة فهل حترم علي حتوهل 

 ، وهل حترم علي  ابنة زوجت  من الرضاع ؟ ابن  من الرضاع  ةوهل حترم علي  زوج
 .مجاهري أهل العلم على أمه يرم من الرضاع ما يرم من املصاهر  وحكي كل  إمجاعا  

و مصر كل  تلميذه ابن القيم ( إن كان أحد قد قال بعدم التحر  فهو أقو  : ) و قال شيخ اإلسالم 
والنليب    وأحال لكام ماا وراء ذلكام :  صلاهر  لقولله تعلاىلأي القول بأمه ال يرم من الرضلاع ملا يلرم ملن امل

  وفرق  بني النسب وبني املصلاهر  ، وقلد قلال تعلاىل ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) :إمنا قال  :
   وهو ال ي خلق من الماء بشرا  مجعله نسبا  وصهرا   

:  إىل قولله  م الالتي مي حجوركم من نسائكموأمهات نسائكم وربائبك :  قوله تعاىلومما يدل على هذا 
  وحالئل أبنائكم ال ين من أصالبكم  

االبن من الرضلاع ، وال أم الزوجلة ملن الرضلاع ، وال بنلت الزوجلة ملن  ةوهذا اإلطالق ال يدخل فيه زوج
 . الرضاع

ن وأمهاااااتكم الالتااااي أرضااااعنكم وأخااااواتكم ماااا  :قللللال قبللللل كللللل  تعللللاىل يللللدل علللللى كللللل  أن اهلل 
  وأمهااتكم الالتاي أرضاعنكم  :  هعن قولل  عليكم أمهاتكم حرمت   : هفلم يكتف بقول  الرضاعة

أن األخلت إكا أطلقلت ال  ىفدل علل  وأخواتكم من الرضاعة  هعن قول أخواتكم   : ومل يكتف بقوله
 . تدخل فيها األخت من الرضاع و أن األم إكا أطلقت ال تدخل فيها األم من الرضاع

 . وكذل  أمهات النساء إكا أطلقن فال يدخل فيهن أمهات النساء من الرضاع 
وهلو ملن اإلمجلاع النلين وغايلة ملا فيله علدم معرفلة  وقد مصر هذا القللول ابن القيم ، ومفلى أن يكلون فيله إمجلاع ،

 .الف اخل
االبن حرمت للوالد   مرأ وا (يحرم من الرضاع ما يحرم من الوالدة ) لحديث والراجح ما كهب إليه اجلمهور 

 .  االبن وهكذا

 : لة أمسا

 اللف املشوب باملاء هل يثبت به التحر  أم ال ؟ 
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ه ما يصل باللف غري املشوب ، من كومه يُنشز العنم ،  وينبت بإن كان اللف املشوب يصل : اجلواب 
 .ه فاكا شربه كامت رضعة باللحم فان احلكم يثبت 

 .باقية يكون لومه و طعمه وريه ن أوضابطه يف املذهب 
 : لة أمسا

ض للع الفللاجر  ، والكللافر  ،  واحلمقللاء وقللد ورد عللن عمللر بللن اخلطللاب  هكللر  اإلمللام أمحللد رمحلله اهلل أن ُتست 
كلان يقلال   ،كملا يف سلنن البيهقلي ( عليله  بهش  اللف يُ  : )أهنما قاال  رمحه اهلل وعمر بن عبدالعزيزرضي اهلل عنه 

مللن تللأثر الرضلليع باملرضللعة فاملله يكللره أن ُتستضللع احلمقللاء أو املشللركة أو  ىشلليُ فلمللا "  الطبللاع ري  غللالرضللاع يُ : " 
 .الفاجر  
 . (نهى أف ُتس ت رض ع الحمقاء) : أيب داود واحلديث مرسل أن النيب سنن ويف 
 : لة أمسا

املرأ  ثقلة بالرضلاعة  أن الرضلاع يثبلت بشلهاد  املرأ  ثقلة فلاكا شلهدت: محلد أاملشهور يف مذهب اإلملام 
 .ر ههذا هو املشهور يف املذهب وهو مذهب أهل النا ، فامه يثبت
 . ال يثبت إال بشهاد  رجل وامرأتني: اف حنوقال األ

 .ال يثبت إال بشهاد  أربع مسو  : وقال الشافعية 
 . ال يثبت إال بشهاد  امرأتني: وقال املالكية 

صللحيح مللا تقللدم يف قصللة عقبللة بللن احلللار  وهللي ثابتللة يف ودليللله  صااح هاا ق األقااوال القااول األولأو 
 . (كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ) :  قال البواري ، وأن النيب 

( مللرأ  واحللد  يف الرضللاعاقللون بللني الرجللل واملللرأ  بشللهاد  فر  يُ  -أي مللن السلللف  - كللان القضللا  : )قللال الشللعيب 
 . فهو مذهب مجهور السلف

لللتُ  اأهنللل : سلللحاقإوهلللو قلللول  اإلملللام أمحلللد وعلللن إن كاملللت  "  :رضلللي اهلل عنهملللا  حلف وروي علللن ابلللن عبلللاست  س 
 . أي بالربص" ثدياها  ض  بي  ل احلول حىت ت  مل ي ُ  كاكبة

 .واحلاجة داعية إىل كل  فان الرضاع الغالب فيه أال تشهد فيه إال املرأ  الواحد  أو املرأتان 
ه ا ع ل ي هِ و م ن  ح ُرم ت  ع ل ي ِه بِن تُاه ا ] :  ولهق ل ة  ح رَّم تا   [و م س خ ت  ِنك اح ه ا ِمن ُه ِفف  ك ان ت  ز و ج ته  م أ ر ض ع ت  ِطا 

م لن  حرملت عليله ابنتهللا كلاألم ، واألخلت ، وبنللت األخلت ، وبنلت األ  وحنوهلا ، فأرضللعت طفللة فاهنلا حترمهللا 
 .عليه وتفسخ مكاحها منه إن كان قد تزوجها 

 . من النسب ررمة على أخيها فاكا أرضعت طفلة فاهنا حُتر مها على أخيها األخت ابنتها : فمثال  
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ر  ل ه ا ] : قوله    [و ُكلُّ ام ر أ ٍة أ م سدت  ِنكاح  نا ا ِسها ِبر ض اٍع قا ب ل  الدُُّخوِل م ال  م ه 
وصللور   لة يف إفسللاد املللرأ  مكللاح مفسللها ، وهللذه املسللالة وإن كامللت مللادر  لكللن وقوعهللا ممكللنأهللذا املسلل
ن يكلون للرجلل امرأتلان املرأ  ُكلرب  ، واملرأ  صلغر  ، وامللرأ  الصلغر  ال تلزال يف احللولني فتضلع أ: هذه املسلالة 

ه الصغر  فتكون الصغر  ابنة  له من الرضاع ، والكرب  تكون أم  زوجتله ملن الرضلاع فتحلرم ه الكرب  زوجت  زوجتُ 
 . عليه املرأتان مجيعا  
أم زوجتله ملن صلارت ابنته من الرضاع ، وأملا الثاميلة ؛ فألهنلا صارت أما األوىل ؛ فألهنا : تان إكن حترم عليه املرأ

 . الرضاع
قلة قلد أتلت ملن جهتهلا ر  فاكا أفسدت املرأ  مكاح مفسها وكان كل  قبل الدخول ، فال مهر هلا ؛ وكلل  ألن الفُ 

. 
ل ة  م د بَّت  ما ر ض ع ت  ] : قوله  ا ِفف  ك ان ت  ِطا   [ِمن  ن اِئم ٍة  و ك   

مت له زوجة وهي طفلة فدبت هذه الطفلة فرضلعت ملن مائملة كأمله أو أختله ، فاهنلا حتلرم اكذل  إن ك
 . عليه ألهنا تكون أخته أو ابنة أخته من الرضاع فتحرم عليه 

 .قة من ق ب لها ر  فهذه ال مهر هلا ألن الفُ 
اِلِه ] : قوله  ُره ا ِبح   [و با ع د  الدُُّخوِل م ه 

 . أما إكا كان هذا اإلفساد بعد الدخول فان املهر هلا حباله ؛ وكل  ألن املهر يستقر بالدخول
، ا ، وأملا بعلد اللدخول فلهلا املهلرإكن إكا أفسدت مكاحها بنفسها وكان كل  قبل اللدخول فلال مهلر هلل

 .هذا هو مذهب مجهور أهل العلم 
رمحلله اهلل أن خللروح الُبضللع عليهللا ُمت قللو م ، فهللي قللد  ار شلليخ اإلسللالميلللة وهللو اختأوالقللول الثللاين يف املسلل

 وال شك أف ه ا هو العدل وه ا هو األصاحوم ،  ق  تل  ع مُ ض  أخرجت بفعلها ُبض ع ها من ملكية هذا الرجل والبُ 
. 

ل ُه، و ج ميُعُه با  ] : قوله  ُره ا ما ل ه ا ع ل ى ال َّو ِج ِنص ُف ال ُمس مَّى قا با  ُق غ يا  ِفف  أ م س د  ُق و   [ع د 
فسد هو غريها أاملسف

ُ
ُف سد هو املرأ  بنفسها ، وأما هنا فامل

 .لة املتقدمة حيث كان امل
قة مل تأت من ق بل ها ، ر  ألن الفُ ؛ فاكا أفسده غريها ، فلها على الزوج مصف املسمى قبل الدخول و مجيعه بعده 

 .وال فعل هلا يف فسخ النكاح فثبت هلا احلق من املهر
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ِسِد  ]: قوله   [و يا ر ِجُع ِبِه ال َّو ُج على الُما 
ويرجلع عللى ، ه حيلث دخلل هبلا فالزوج يعطيها املهر ، إملا مصلفه حيلث كلان مل يلدخل هبلا ، وإملا مجيُعل

 
ُ
ُ . د س  ف  امل

رضعة فريجع الزوج عليها ف  فامل
ُ
ألن  مبا دفعه من مهلر ،سد هو الذي حصلت هذه الفرقة بسببه وهي امل

 . ل هذا املرضعةب  اإلفساد جاء من ق  
ِتهِ ] : قوله   ِتي ِلر ض اٍع ب م ل  النِّك احُ : و م ن  ق ال  ِل  و ج   [ أ ن ِت ُأخ 
إكا قللال الرجللل لزوجتلله أمللت أخلل  لرضللاع  ، أو أمللت عملل  لرضللاع وحنللو كللل  ، فللان النكللاح يبطللل ؛  

 .بت معه فسخ النكاح فلزمه كل  ث  على مفسه مبا يل   وكل  ألمه قد أقر  
ر  ] :  قوله قا ت ُه م ال  م ه   [م ِإف  ك اف  قا ب ل  الدُُّخوِل و ص دَّ

عقللد علللى املللرأ  ومل يللدخل هبللا مث قللال أمللت  فللاكا كللان هللذا قبللل الللدخول وصللدقته فللال مهللر هلللا ، فمللثال  
اطلل هنما قد اتفقا على بطالن هلذا النكلاح ، والنكلاح البقته املرأ  فال مهر هلا ؛ وكل  ألالرضاع وصد   منأخ  

 . ال مهر فيه
ُاُه ] : قوله  با ت ُه ما ل ه ا ِنص   [و ِفف  ك  َّ
وكلللل  ألن هلللذا القلللول منللله فيللله  -أي قبلللل اللللدخول  -أملللت كلللاكب فلهلللا مصلللف املهلللر  : للللت للللهاإكا ق

فيلزمهلا قبولله ، وهلذا ظلاهر لكلن الكلالم هنلا  ة، أما إكا كاملت هنلاك بينل ةني  إسقاط حقها فلم يلزمها قبوله بال بل  
 . ةال بين حيث

ُق ] : قوله   [و ي ِجُب ُكلُُّه با ع د 
أمللت أخلل  مللن الرضللاع بعللد الللدخول فلهللا املهللر  : سللواء صللدقته أو أكذبتلله فللاكا كللان كللل  أي قوللله هلللا 

 .ستقرار املهر بالدخول كامال  سواء صدقته أو أكذبته وكل  ال
نللت مفسللها للله ك  رضللاع ، وطاوعتلله ، وم  اسللتحل فرجهللا وهللي تعلللم أهنللا أختلله مللن الفها سللنتلله مللن مفلكللن إن مك  

 . فهي زامية ، والزامية ال مهر هلا
 . إكن هنا حيث كامت جاهلة أو مكرهه فلها املهر مبا استحل من فرجها

ما  ] : قوله  ُتُه ُحك  با ه ا م ِهي  ز و ج  ِفف  ق ال ت  ِهي  ذِلك  و أ ك      [و 
 . اهرنذهبا فهي زوجته ُحكما أي يف الإكا قالت املرأ  لزوجها أمت أخي من الرضاع  وأك
فسلخ النكلاح في النكلاح يفيتتب عليه إسلقاط حقله وكل  ألن قوهلا باسقاط حقه ال يلزمه قبوله فهو قول منها 

تكللون زوجتلله يف احلكللم النللاهر وأمللا يف البللاطن فامللا أن ف وعلللى كللل ، والنكللاح حللق للله ، فلللم يلزملله القبللول ، 
 .وإما أن تكون كاكبة تكون صادقة  يف مفس األمر 
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نله ملن مفسلها ، وإن كاملت كاكبلة ك  فان كامت صادقة فالنكاح باطل وزب عليهلا أن تفتلدي مفسلها منله وأال مُت  
 .يف قوهلا فالنكاح صحيح يف الناهر ويف الباطن 

اِلِه أ و  ش كَِّت ال ُمر ِضع ُة و ال  با ياِّ ] : قوله  ِفذ ا ُشكَّ ِمي الرَّض اِع أ و  ك م  رِيم  و    [ ن ة  م ال  ت ح 
،  ةفال يدري هل ثبت هذا الرضاع أم مل يثبلت ، أو شل  يف كمالله وال بينل ةإكا ش  يف الرضاع وال بين

فاملله ال حتللر  يف الكللل ،  ةرضللعته مخسللا  أم أربعللا  ، أو شللكت املرضللعة يف ثبوتلله أو كماللله وال بينللأال يللدري هللل 
واليقلني ال يلزول  وأحل لكم ما وراء ذلكام  :  ل قال تعاىلوكل  ألن األصل عدم الرضاع واألصل هو احل

 . بالش 
طللام أو بعللده ، وعلللى القللول املرجللوح ال يللدري هللل أرضللعته يف وإن كللان ال يللدري هللل أرضللعته قبللل الف  

 . احلولني أو بعدقا فاملذهب التحر  ألن األصل اإلرضاع يف الصغر
 

 آله وصحبه أجمعينوعلى نا محمد واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبي

 
 


